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  )٢٠١٦( ٢٢٩٩قرار تقرير األمني العام املقدم عمال بال    
      

  مقدمة  -  أوال  

الــذي طلــب فيــه إىل  )٢٠١٦( ٢٢٩٩يقــدم هــذا التقريــر عمــال بقــرار جملــس األمــن    - ١
األمني العام أن يقدم تقريرا كل ثالثة أشهر عن التقدم احملرز صـوب الوفـاء بواليـة بعثـة األمـم      
ــالعراق         ــة ب ــر التطــورات الرئيســية املتعلق ــراق. ويغطــي التقري ــدمي املســاعدة إىل الع املتحــدة لتق

العــراق منــذ  ويعــرض آخــر املســتجدات بشــأن األنشــطة الــيت اضــطلعت ــا األمــم املتحــدة يف  
يف جملـس األمـن   واإلحاطة اإلعالمية اليت قدمها ممثلـي اخلـاص إىل    (S/2017/75) تقريري األخري

  .٢٠١٧شباط/فرباير  ٢
    

  التطورات السياسية املتعلقة بالعراقألبرز موجز   - ثانيا   

  احلالة السياسية  -ألف   

ــواصــلت   - ٢ ــوات احل    ق ــك ق ــا يف ذل ــة، مب ــن العراقي والبشــمركة،  ،الشــعيب شــدوات األم
الدولــة اإلســالمية يف العــراق تنظــيم كافحــة ن، بــدعم مــن التحــالف الــدويل ملون احملليــوواملقــاتل

 حتريـر املوصـل ونينـوى    املعركـة الراميـة إىل  يف  تقـدم حتقيق ال، والشام (تنظيم الدولة اإلسالمية)
شـباط/فرباير، أمـر    ١٩كـانون الثاين/ينـاير. ويف    ٢٤تنظـيم يف  البعد حتريـر شـرق املوصـل مـن     

رئيس الوزراء العبادي ببدء العمليات العسكرية لتحرير غـرب املوصـل. وبـدعم مـن التحـالف      
، أحـرزت قـوات األمـن العراقيـة تقـدما ووصـلت إىل       الدولـة اإلسـالمية  تنظـيم  كافحـة  الدويل مل

  ، حوايل نصف غرب املوصل.آذار/مارسوحررت، بنهاية  ةاملوصل القدمي

عضوا من التحالف  ٦٨آذار/مارس يف واشنطن العاصمة، أثىن  ٢٢ويف بيان صدر يف   - ٣
يف  ٦٠أكثر من  حررواالدويل ملكافحة تنظيم الدولة اإلسالمية على شركائهم العراقيني الذين 
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التـزم أعضـاء االئـتالف مبواصـلة الـدعم      وبقا. تنظـيم سـا  الاملائة مـن األراضـي الـيت كـان حيتلـها      
وكـاالت األمـم املتحـدة     متكـني تنظيم. وشددوا على ضرورة محاية املدنيني، وال هلزمالعسكري 
اإلنســانية. وأكــدوا علــى دعــم  ةاملســاعدبغيــة تقــدمي الكامــل فــورا وبوصــول ال مــنوشــركائها 
عامـة يف املنـاطق احملـررة. وشـددوا     السـالمة ال تـأمني  عـودة املشـردين داخليـا و   غرض االستقرار ل

ترتيبــات ال، وتــوفري اخلــدمات، ورشــيدعلــى أن االنتعــاش الطويــل األجــل ســينبع مــن احلكــم ال 
لوحـدة العـراق وسـيادته     الـدعم عـن   ب أعضـاء التحـالف  . وأعـر الطوائف لكلالسليمة  يةاألمن

احلكـم   وطيـد مـة، وت اخلـدمات العا  تـوفري  الراميـة إىل تعزيـز   مـة كواحلوسالمة أراضيه، وجلهـود  
ة، وضمان حقوق مجيـع  يالشامل، واحلد من الفساد، وحتقيق المركزية السلطات االحتادية املعن

ــراقيني، و  ــواطنني العـ ــهوضاملـ ــة واحمل ب النـ ــة واحملليـ ــاحلة الوطنيـ ــباملصـ ــيم  اسـ ــرائم تنظـ ــن جـ ة عـ
  اإلسالمية. الدولة

احتواء تنظـيم الدولـة   فكرة على  اعتراضا رئيس الوزراء العبادي أبدىويف االجتماع،   - ٤
علــى ضــرورة القضــاء عليــه متامــا. وأكــد التــزام حكومتــه بالالمركزيــة          وشــدداإلســالمية، 

الشباب. وأشار  ، وال سيماواإلصالح االقتصادي ومكافحة الفساد والعمل مع مجيع العراقيني
ة هيئـ إىل أن قوات احلشد الشعيب أصبحت اآلن جزءا من القوات املسلحة العراقية، وأن قانون 

كـد جمـددا   أاملقاتلني الذين دافعوا عن العراق حتت قيادة وسيطرة الدولة. و جيعلاحلشد الشعيب 
ارجة عـن  سلحة خأ أيال تكون جيب أاالنتخابات، و تدخل أالن قوات احلشد الشعيب جيب أ

  سيطرة احلكومة.

ــار و  - ٥ ــن       ةخــالل زي ــرة م ــة يف الفت ــات املتحــدة األمريكي ــادي للوالي ــوزراء العب ــيس ال رئ
هما بشـراكة ـدف   يرئيس ترامب ورئـيس الـوزراء التـزام بلـد    أكد الآذار/مارس،  ٢٣إىل  ١٩

يمــي. إىل استئصــال اإلرهــاب وتعزيــز التعــاون األمــين والسياســي واالقتصــادي والثقــايف والتعل  
ن الشـراكة األمنيـة عنصـر حيـوي يف األمـن      متت تالوته أثناء االجتماع أيف بيان مشترك ورد و

  القومي لكل من الواليات املتحدة والعراق.

زار عمـار  فقـد  ظلت املصاحلة الوطنية يف صدارة جدول األعمال السياسـي للعـراق.   و  - ٦
شــباط/فرباير. وأثنــاء  ٦و  ٤ني احلكــيم، رئــيس التحــالف الــوطين، إقلــيم كردســتان العــراق بــ  

لتحالف الوطين، فضال عن العالقات اليت طرحها ا، ناقش مبادرة التسوية الوطنية هناك وجوده
 ،ات مع رئـيس إقلـيم كردسـتان   اجتماعبني احلكومة االحتادية وإقليم كردستان العراق. وعقد 

واألمــني العــام  ،اينريفــان بــارزيجن ،ورئــيس وزراء حكومــة إقلــيم كردســتان ،مســعود بــارزاين
واملكتب السياسي لالحتاد  ،جالل طالباين ،لالحتاد الوطين الكردستاين والرئيس العراقي السابق

  وران).كالوطين الكردستاين، وممثلني عن حركة التغيري (
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توصـية   ٢٩ بـه شباط/فرباير، أصدر رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر بيانـا   ٢٠ويف   - ٧
املصـاحلة بـني   املصاحلة الوطنية و. وتتضمن هذه التوصيات إشارات إىل لعراقمفصلة من أجل ا

، وإعـادة اإلعمـار، وعـودة املشـردين، واملعاملـة العادلـة للمحتجـزين، وإدمـاج قـوات          الطوائف
ــة. ويوصــي ا     ــن العراقي ــوات األم ــرح احلشــد الشــعيب يف ق ــق يف    ملقت ــة للتحقي أيضــا بإنشــاء هيئ

ــهاكات حقــوق اإلنســان والنظــر يف   ــة     انت ــع املؤسســات احلكومي ــات بالتنســيق م قضــايا األقلي
باإلضــــافة إىل تشــــكيل جلنــــة إغاثــــة عراقيــــة ميكنــــها الوصــــول إىل   ،والربملانيــــة املتخصصــــة

  املتضررة. املناطق

مـع  عـت  اجتموأثناء وجودي هنـاك،  آذار/مارس.  ٣١ و ٣٠قد زرت العراق يومي و  - ٨
هيم اجلعفـري،  امعصـوم، ووزيـر اخلارجيـة، إبـر    رئيس الوزراء العبـادي، ورئـيس العـراق، فـؤاد     

بني شخصيات أخـرى.  سليم اجلبوري، من  ،رئيس جملس النوابوالرئيس بارزاين وممثلني عن 
وأثناء اجتماعايت، ناقشت عدة قضايا منها العملية اجلارية يف املوصـل ومحايـة املـدنيني واحلـوار     

  دستان العراق وبغداد وحقوق األقليات.الوطين واملصاحلة الوطنية والعالقات بني إقليم كر

السياسـيني  قـادة  الوخالل اجتماعي مع رئيس جملس النـواب، اجلبـوري، والعديـد مـن       - ٩
هـي للمصاحلة الوطنيـة  اتلقيت وثيقة من ائتالف القوات العراقية حتدد رؤيتهآلخرين، نة االس ، 

 حممــود املشــهداين، د الوثيقــةاملكلــف بإعــدا مبــادرة التســوية التارخييــة. وأعــرب رئــيس اللجنــة 
. وأوضـح أن مبـادرة   دولة أكثر مشوالتفضي إىل ، عن أمله يف أن لس النوابالسابق  الرئيس

ائـتالف  حل تارخيي. ويف اليوم نفسـه، أصـدر    إىل تيسريالتسوية التارخيية دف إىل بناء الثقة و
ادرة التســوية التارخييــة، ، برئاســة نائــب الــرئيس أســامة النجيفــي، بيانــا يــرفض مبــ“متحـدون ”

  نة.تضمن آراء مجيع الستال  اأ ويؤكد

آذار/مـارس، اعتمـد    ٩تنفيذ قانون هيئة احلشـد الشـعيب حمـدودا. ويف     وكان التقدم يف  - ١٠
جملس النواب قرارا غري ملزم يدعو إىل املساواة يف األجور بني الرتب املماثلة يف قـوات احلشـد   

شباط/فرباير، أصـدر جملـس الـوزراء تعليمـات      ٢١فقا للقانون. ويف و ،الشعيب واجليش العراقي
بنقل  ،رئيس الوزراءديوان ل ةتابع ، وهي دائرةامليليشياتدمج نزع السالح و دائرةإىل مكتب 

العناصر اليت كانت تنتمي سابقا إىل قوات الصحوة إىل قوات احلشـد الشـعيب أو قـوات األمـن     
، متشــيا مــع قــانون امليزانيــة ٢٠١٧تشــرين األول/أكتــوبر يف ة الــدائرعمليــات وإــاء العراقيــة، 

  .٢٠١٧االحتادية لعام 

ــات جمــالس       ١٧ويف   - ١١ ــوزراء أن انتخاب ــس ال ــن جمل ــاير، أعل ــانون الثاين/ين ــات ك احملافظ
العليـا املسـتقلة    املفوضـية ، اسـتنادا إىل توصـية   ٢٠١٧أيلول/سـبتمرب   ١٦ستجرى يف  واألقضية

ث النتخابــات ة، فــإن اعتمــاد جملــس النــواب إلطــار قــانوين حمــدمفوضــيلالنتخابــات. ووفقــا لل
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آذار/مـارس إلتاحـة الوقـت الكـايف      ١٥حبلـول   كـان يـتعني أن يـتم    احملافظات واألقضيةجمالس 
 وال يــزال ممثلــوتقــدم.  أن يــتم إحــراز انقضــى دوناملوعــد  ذلــكلألعمــال التحضــريية، ولكــن 

 ٣٦(القـانون رقـم    احملافظـات واألقضـية  تعـديالت قـانون انتخابـات جمـالس     الس ينظرون يف 
 ١١)، وقانون املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات (القـانون رقـم   بصيغته املعدلة ،٢٠٠٨ سنةل
). ويف ٢٠١٣ لســـنة ٤٥ رقـــم )، وقـــانون انتخابـــات جملـــس النـــواب (القـــانون٢٠٠٧ ســـنةل

اختيار جملس مفوضني جديـد  مكلفة بعني جملس النواب جلنة داخلية خمصصة شباط/فرباير،  ٩
ــيةلل ــا  مفوضــ ــتقلة العليــ ــات املســ ــايل يف    لالنتخابــ ــس احلــ ــوية الــ ــرة عضــ ــهاء فتــ ــد انتــ بعــ

 واألقضـية ات افظـ انتخابات جمالس احمل إرجاء. وناقش جملس النواب ٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ٢٠
هذه االنتخابات بالتزامن مـع االنتخابـات الربملانيـة     جرى، ويف هذه احلالة ست٢٠١٨حىت عام 

  .٢٠١٨املقرر إجراؤها يف نيسان/أبريل 

وواصلت األحزاب السياسية االهتمام باجلـدول الـزمين لالنتخابـات واإلطـار القـانوين        - ١٢
خـارج املنطقــة  مظـاهرة  آالف املـوالني ملقتــدى الصـدر    نظـم شـباط/فرباير،   ٨واملؤسسـي. ويف  

دعوا إىل إدخـال تعـديالت علـى اإلطـار القـانوين وفصـل جملـس مفوضـي املفوضـية          اخلضراء، و
شباط/فرباير، حاول عـدة آالف مـن املتظـاهرين الوصـول      ١١العليا املستقلة لالنتخابات. ويف 

علـى األقـل   أشـخاص   ٤إىل حميط املنطقة اخلضراء. ويف أعمـال العنـف الـيت تلـت ذلـك، تـويف       
ا دفع رئيس الوزراء العبادي إىل إصـدار أمـر بـإجراء حتقيـق.     شخصا على األقل، مم ٢٥وجرح 

ــة إىل     ــاب دعــوات الصــدر الالحق ــرار مطالــب اإلصــالح    “مظــاهرات صــامتة ”ويف أعق لتك
 ألقـى آذار/مـارس،   ٢٤شـباط/فرباير. ويف   ١٧يف  أخرىاالنتخايب، جرت احتجاجات سلمية 

إىل اسـتمرار االحتجاجـات   دعا فيه  مظاهرة أخرى يف ميدان التحرير يف بغداد،يف  بيانا الصدر
  طالب اإلصالح االنتخايب.مل يستجابالسلمية إىل أن 

واستمر التنسيق والتعاون بني احلكومة االحتادية وحكومة إقلـيم كردسـتان يف العمليـة      - ١٣
  ا بــنينســاين. ويف الفتــرة مــيف اــال اإلالعســكرية اجلاريــة يف املوصــل ومــا تالهــا مــن حتــديات 

شباط/فرباير، سافر رئيس العراق، فؤاد معصـوم، إىل أربيـل والسـليمانية للقـاء الـرئيس       ٦ و ٤
املناقشـات الـيت دارت   بـأن   وأُفيـد . شخصيات أخرىبارزاين والرئيس السابق طالباين، من بني 

ة، والتطــورات السياســية اإلقليميــة والدوليــة، والعالقــات بــني قبلــاالنتخابــات املبينــهم تناولــت 
  ة االحتادية وإقليم كردستان العراق.احلكوم

د احلاجـة  فأكـ آذار/مارس، زار رئيس الوزراء العبادي أربيل والسليمانية،  ٨و  ٧ويف   - ١٤
إىل الوحدة الوطنية بعد هزمية تنظيم الدولة اإلسالمية. وبعد اجتماعهما يف أربيل، أشاد رئيس 

 املسـبوق بـني قـوات األمـن العراقيـة      الوزراء العبادي والرئيس بارزاين بالتعـاون العسـكري غـري   
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ى الســــليمانية يف لتقـــ والبشـــمركة. وأكـــد رئــــيس الـــوزراء العبـــادي يف كلمــــة ألقاهـــا يف م     
. ويف السـليمانية التقـى   “كسـب السـالم  ”آذار/مارس علـى احلاجـة إىل الوحـدة الوطنيـة يف      ٨
  ).ورانكمثلني عن االحتاد الوطين الكردستاين وممثلني عن حركة التغيري (مب

، مبـا يف ذلـك إدارة األمـن يف    معلقـة مسائل رئيسـية بـني بغـداد وأربيـل     هناك وال تزال   - ١٥
 ١٤٠ملـادة  فيمـا خيـص ا  املناطق احملررة، وصادرات النفط، وتقاسم اإليرادات، وتنفيـذ امليزانيـة   

آذار/مـارس، خـالل زيـاريت إىل     ٣٠من دستور العراق، واحلدود الداخلية املتنازع عليهـا. ويف  
ــارزاين اعتزامــه إجــراء اســتفتاء بشــأن وضــع      ــرئيس ب . ٢٠١٧يف عــام اإلقلــيم أربيــل، أعلــن ال

النتيجــة ســتظهر للعــامل إرادة  ولكــنوأضــاف أن اهلــدف لــيس اإلعــالن فــورا عــن االســتقالل،  
الـوطين   نيسـان/أبريل، اتفقـت قيـادة احلـزب الـدميقراطي الكردسـتاين واالحتـاد        ٢. ويف شعبال

  االحتادية. كيل جلنة مشتركة لبناء توافق اآلراء قبل املناقشات مع احلكومةالكردستاين على تش

اإلعالم وسائط آذار/مارس، أبلغ رئيس االحتاد الوطين الكردستاين يف كركوك  ٢ويف   - ١٦
الشــمال الــيت  نفــط شــركةتابعــة ل نفطالــأنـه أمــر قــوات البشــمركة بالــدخول إىل منشــأة لضــخ  

خـالل زيـارة    اتوقف اإلنتاج مؤقتا. وقد تراجعت حـدة التـوتر  بو ،تديرها الدولة يف كركوك
 اإعالن وزارة النفط االحتاديـة أـ   هاأعقباليت  رئيس الوزراء العبادي إىل إقليم كردستان العراق

ــة بالفعــل مــن   تقــد زاد ــل   تمصــفاة نفــط كركــوك، وســوف   طاق ــك مــرة أخــرى قب فعــل ذل
  السنة. اية

آذار/مارس، اعتمـد جملـس    ١٤جنم الدين كرمي، يف  وبناء على طلب حمافظ كركوك،  - ١٧
آذار/مارس قرارا برفع علم إقلـيم كردسـتان العـراق، إىل جانـب العلـم       ٢٨حمافظة كركوك يف 

ن ومتحـدث باسـم احلكومـة االحتاديـة وبرملـاني      وصـف املبـاين احلكوميـة احملليـة. و    علىالعراقي، 
آذار/مارس، أصـدرت   ٢١غري دستوري. ويف  نهالعمل بأميثلون اجلبهة التركمانية العراقية هذا 

قلق، وحذرت من اختاذ خطوات من جانب واحد تعرض البعثة بيانا صحفيا أعربت فيه عن ال
آذار/مـارس، احـتج    ٢٦العرقية والدينيـة الكـثرية يف كركـوك. ويف     الطوائفللخطر الوئام بني 

لبعثة يف أربيل. كما أعرب رئـيس  االذي أعلنته من ممثلي اتمع املدين سلميا على املوقف  ٥٠
، عـن قلقـه إزاء موقـف    بكري العالقات اخلارجية حلكومة إقليم كردستان، فالح مصطفى دائرة

آذار/مـارس، نظـم ممثلـو األقليـات التركمانيـة       ٢٩بعثة خالل اجتماعه مع ممثلي اخلاص. ويف ال
آذار/مـارس.   ٢٨ة املـؤرخ  افظـ بإلغاء قرار جملـس احمل  طالبوا خاللهاحتجاجا سلميا يف كركوك 

مبـاين  مـن  علم إقلـيم كردسـتان العـراق     بإنزالنيسان/أبريل، اعتمد جملس النواب قرارا  ١ويف 
ــداد. ويف     ــل وبغــ ــوك وأربيــ ــل يف كركــ ــار ردود فعــ ــا أثــ ــوك، ممــ ــة يف كركــ ــة احملليــ احلكومــ

ممثلــي ووم عصــوالـرئيس م  ،بــورياجل جملـس النــواب، نيسـان/أبريل، اجتمــع كـل مــن رئــيس    ٣
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الربملانية الكردية العراقية إلجياد سبيل للمضـي قـدما.    ةاص، بشكل منفصل مع رؤساء الكتلاخل
  ت جملس حمافظة كركوك لصاحل رفض قرار الس.نيسان/أبريل، صو ٤ويف 

كـردي واالحتـاد   الدميقراطي الـ زب وفد مشترك بني احلـ نيسان/أبريل، زار  ٦و  ٥ويف   - ١٨
اجتماعــات منفصــلة مــع رئــيس الــوزراء العبــادي، والــرئيس    الــوطين الكردســتاين بغــداد لعقــد 
فـؤاد   ،ن الـرئيس بـارزاين  رئـيس ديـوا  اجلبـوري. وضـم الوفـد     ،معصوم، ورئيس جملـس النـواب  

ــدميقراطي الكردســتاين    وعضــو  ،فاضــل مــرياين  ،حســني، وأمــني املكتــب السياســي للحــزب ال
يف تلـك االجتماعـات   ونوقشـت   عـدنان املفـيت.   ،الحتاد الـوطين الكردسـتاين  لكتب السياسي امل

املسـائل   تسويةالعالقات بني أربيل وبغداد، والتطورات السياسية واألمنية، واجلهود الرامية إىل 
  بالعالقات بني بغداد وأربيل. صلةاالقتصادية وغريها من املسائل املت

ــيم كردســتان      - ١٩ ــة إىل إعــادة تنشــيط برملــان إقل ــأمني اتفــ  واســتمرت اجلهــود الرامي اق وت
الصــيغة االحتــاد الــوطين الكردســتاين   ووضــعسياســي يف إقلــيم كردســتان العــراق دون نتــائج.  

ــة ــق  خل النهائي ــة الطري ــه  ارط ــني األحــزاب. و  اخلاصــة ب ــاد اإلســالمي   حبــثللمناقشــات ب االحت
ية، واحلركـــة اإلســـالمية الكردســـتانية اقتراحـــا ســـتانالكردســـتاين، واجلماعـــة اإلســـالمية الكرد

 نن جــدول أعمــال املفاوضــات وتسلســلها ال يــزاال بــأ أفيــدتفاوضــي. و مشــتركا بشــأن حــل 
  حتديا أمام إحراز مزيد من التقدم. نيشكال

شــباط/فرباير، وقعــت حكومــة إقلــيم كردســـتان اتفاقــا مــع شــركة الـــنفط         ٢١ويف   - ٢٠
روزنيفت. وصرح وزير املوارد الطبيعية حلكومة إقليم كردستان، أشيت هورامي، بـأن االتفـاق   

  الديون واالستثمار يف البنية التحتية.سداد  مكن منعامني سي يدومي الذ

مــان، يف صــندوق النقــد الــدويل يف عمــع مــوظفني مــن واجتمعــت الســلطات العراقيــة   - ٢١
مـن مـواد   املـادة الرابعـة   بشـأن   ٢٠١٧عـام  ة مشـاور  ملناقشةآذار/مارس،  ١٧إىل  ٥الفترة من 

 تــدوملعــراق الــيت مــع االثانيــة للترتيبــات االحتياطيــة  ، واملراجعــةاتفــاق صــندوق النقــد الــدويل
يف  ،صـندوق المتوز/يوليه. وأشـار   ٧ يفصندوق لشهرا واليت وافق عليها الس التنفيذي ل ٣٦

 املقدمـة مـن  املسـاعدة املاليـة   فيهـا   تـها دعموإىل التعديالت املالية اليت أجرـا احلكومـة    ،بيان له
البيـان إىل   يف ريتضييق العجز يف احلساب اجلاري يف البلد. وأشت إىل فضاتمع الدويل واليت أ

 لكــنويف املائـة،   ١١قـد اسـتمر بنسـبة     ٢٠١٦أن منـو النـاتج احمللـي اإلمجـايل احلقيقـي يف عــام      
يف املائـة بسـبب الـرتاع وضـبط أوضـاع املاليـة        ٨االقتصاد غـري النفطـي شـهد انكماشـا بنسـبة      

آذار/مــارس، غــريت وكالــة التصــنيف     ١٣برية. ويف العامــة، وأن الضــغوط املاليــة ظلــت كــ    
وأكـدت تصـنيفها    “مسـتقر ”إىل  “سـليب ”العـراق مـن    تقييمهـا بشـأن  االئتماين العاملية فيـتش  
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”B-“مـن البنـك    وفديناجتمع رئيس الوزراء العبادي مع  ،. وخالل زيارته للواليات املتحدة
  مبواصلة دعم العراق.عن التزامه  ؛ أعرب كالمهاالدويل وصندوق النقد الدويل

آذار/مــارس، رحــب وزيــر الثقافــة، فريــاد راونــدوزي، باعتمــاد قــرار جملــس    ٢٧ويف   - ٢٢
التــدمري غــري القــانوين للتــراث الثقــايف وــب   فيــه الــس الــذي أدان  )٢٠١٧( ٢٣٤٧األمــن 

زاعات املســلحة، وال ســيما مــن جانــب اجلماعــات  ـ ســياق النــوريــب املمتلكــات الثقافيــة يف
تنظيم الدولـة  ا هرليت اإلرهابية. وأشار الوزير إىل أن القرار سيسهل استرجاع القطع األثرية ا

  من العراق. ةاإلسالمي
  

  محاية املدنيني :محلة املوصل  -باء   

شرق املوصل من تنظيم الدولة اإلسالمية، استمر تعرض املدنيني وقـوات   استعادةبعد   - ٢٣
الطـائرات  هجمـات  قـذائف اهلـاون و  بالصـواريخ و تنظـيم  اليت يوجههـا ال ضربات لاألمن هناك ل
تنظـيم  التسبب يف وقوع إصابات. وكانت هناك تقارير غـري مؤكـدة تفيـد بـأن      ممابدون طيار 

يقـال إـا   كيميائيـة يف املوصـل واملنـاطق احمليطـة ـا،      لاحلـرب ا  عوامـل نفذ هجمات باستخدام 
آخرين، معظمهم أطفال. ووصف رئـيس الـوزراء    ٢١وإصابة اثنني مقتل مدنيني  أسفرت عن

املمثـل الـدائم   أيضـا  قـال  والعبادي التقارير عن استخدام األسلحة الكيميائيـة بأـا غـري دقيقـة.     
علـى اسـتخدام عوامـل     “ال يوجـد دليـل  ”نـه  إ للعراق لدى األمـم املتحـدة حممـد علـي احلكـيم     

ارة الصحة والعـاملني يف جمـال احلمايـة    وزكيميائية. وواصلت منظمة الصحة العاملية العمل مع 
  هم.عالجكيميائية و واملاألشخاص الذين قد يكونون تعرضوا لع هوية حتديد لضماناملدنية 

ع تنظــيم الدولــة اإلســالمية يف قــوات األمــن العراقيــة، أثنــاء تقــدمها علــى مواقــ ظلــتو  - ٢٤
ألسلحة الصغرية واألسلحة الصـاروخية وقـذائف اهلـاون،    الكثيفة لنريان ال تواجهغرب املوصل 

تنظيم علـى أسـاس   ال اليت ينفذها، وهجمات القناصة الكمائنالسيارات املفخخة، و اتوتفجري
حتجـز فيهـا   اقـع الـيت ي  املو تفخيختنظيم يف استخدام املدنيني كدروع بشرية واليومي. واستمر 

  يف صفوف املدنيني. إصابات كثريةاملدنيون بأجهزة متفجرة، مما أدى إىل وقوع 

وتلقت البعثة تقارير عن وقوع إصابات يف صفوف املدنيني نامجة عن عمليات قامـت    - ٢٥
تنظـيم  ملكافحـة  ا قوات األمـن، فضـال عـن غـارات جويـة قـام ـا العـراق والتحـالف الـدويل           

آذار/مــارس، أفيــد بــأن عــددا مــن الغــارات   ٢٣و  ١٦الدولــة اإلســالمية. ويف الفتــرة مــا بــني  
يف  كـثرية  اجلوية على مواقع تنظيم الدولة اإلسالمية يف غرب املوصل أدى إىل وقـوع إصـابات  

فـوق  تنظـيم  لل ومعـدات  آذار/مارس، استهدفت غـارة جويـة قناصـةً    ١٧املدنيني. ويف  صفوف
لبعثـة  ل. وقال شـهود  زلـوعلى مقربة من ذلك املن لة غرب املوصلساالر/يدةاجلدحي زل يف ـمن
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زل كــدروع بشــرية، يف حــني شــن مقــاتلوه  ـمــدنيا علــى البقــاء يف املنــ  ١٤٠تنظــيم أجــرب الإن 
. ونتيجـة لـذلك،   يدويـة الصـنع  زل بـأجهزة متفجـرة   ـوا املنـ فخخـ هجمات قناصة من السقف و

من أن مصادر أخرى أبلغت عن إصـابات أكـرب بكـثري.    مدنيا على األقل، على الرغم  ٦١قتل 
آذار/مارس أقـرت فيـه بـأن قواـا قـد       ٢٦وأصدرت القيادة املركزية للواليات املتحدة بيانا يف 

تقيـيم رمسـي ملصــداقية    شــرعت يفآذار/مـارس وأـا    ١٧قامـت بعمليـات جويـة يف املنطقــة يف    
س الـوزراء العبـادي أن السـلطات العراقيـة     اإلصابات املدنية لتحديد وقائع احلادث. وأكـد رئـي  

  حتقيقا يف احلادث.أيضا فتحت 

مســلحني تــابعني  معروفــة املصــدرغــارة جويــة غــري  اســتهدفتآذار/مــارس،  ٢٠ويف   - ٢٦
هذه زل يف حي النيب جرجس غرب املوصل. وأسفرت ـتنظيم الدولة اإلسالمية على سطح منل

احدة، من بينهم ثالثة أطفال وامرأتان، وجرح و أسرةشخصا من  ١١عن مقتل اجلوية الغارة 
زل. ويف ـتنظيم قد أجرب املـدنيني علـى البقـاء يف املنـ    وأفيد بأن المخسة آخرين، من بينهم طفل. 

زال سـكنيا يف حـي رجـم حديـد     ـمنـ  معروفـة املصـدر  آذار/مارس، أصابت غارة جوية غري  ٢٢
مات على قـوات األمـن العراقيـة،    زل لشن هجـاملنذلك غرب املوصل. وكان التنظيم يستخدم 

من البالغني على البقاء يف الداخل كدروع بشـرية. وأسـفرت الغـارة عـن      اوعدد أطفاال وأجرب
حتـت األنقـاض، ومت   حمصـورين  مثانية أطفال آخرين  فيما بقيسبع سنوات،  هاعمر طفلةمقتل 

  إنقاذهم فيما بعد.

مسـؤولية   أكـد فيـه  آذار/مـارس   ٢٤لعـراق بيانـا يف   لوأصدر منسق الشؤون اإلنسـانية    - ٢٧
ــتخدام           ــر اس ــك حظ ــا يف ذل ــدنيني، مب ــة امل ــدها حلماي ــذل قصــارى جه ــن ب ــراف ع ــع األط مجي

آذار/مـارس، أكـد    ٢٨كـدروع بشـرية واالسـتخدام العشـوائي للقـوة الناريـة. ويف        خاصاألش
تنظـيم   ضـوء تكثيـف   أنـه يف  ،زيد رعد احلسني ،مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان

 أولويــةلمــدنيني كــدروع بشــرية، جيــب أن تظــل محايــة املــدنيني ل هالدولــة اإلســالمية اســتخدام
حـذر مـن أن شـن ضـربات جويـة علـى       ولمدنيني بـال رمحـة،   لتنظيم وأدان استغالل القصوى. 

علـى املـدنيني. وحـث قـوات      ومفـرط  مميـت تنظيم يف مثل هذه البيئة قد يكـون لـه أثـر    المواقع 
ألمن العراقية وشركائها يف التحالف على ضمان االمتثال لاللتزامات املنصوص عليها يف مبدأ ا

بغيـة جتنـب اخلسـائر     التكتيكيـة الدويل اإلنساين، والنظر يف مجيع اخليـارات   التحوط يف القانون
  أثر العمليات على املدنيني إىل احلد األدىن. وتقليصيف أرواح املدنيني، 

ن/أبريل، أشار رئـيس الـوزراء العبـادي، يف معـرض تعليقـه علـى احلالـة يف        نيسا ٣ويف   - ٢٨
مجيع املشردين داخليـا الـذين يسـعون إىل مغـادرة املوصـل.       إيواءاملوصل، إىل عدم القدرة على 

وحـث الســكان علـى البقــاء يف منـازهلم، مــربزا خطـر تعرضــهم هلجـوم مــن قبـل تنظــيم الدولــة       
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ــة منشــورات   اإلســالمية أو اســتخدامهم كــدروع   يــب بشــرية. وألقــت قــوات األمــن العراقي
 الـيت يسـتخدمها   قتـال الن مواقـع  يقتربـوا مـ   البأبالسكان املدنيني أن ميكثوا يف منازهلم وتوصي 

  تنظيم.ال

ــة،         - ٢٩ ــها القــوات العراقي ــهاكات ارتكبت ــارير عــن انت ــيال مــن التق ــة عــددا قل وتلقــت البعث
تيلكيـف   قضـاء نة مـن  مـن السـ   ٣٤فعلى سبيل املثال، فـر  وأحالتها إىل احلكومة للتحقيق فيها. 

قائــد مســيحي ينتمــي إىل  مــزاعم بقيــامشــباط/فرباير، بعــد  ٨يف حمافظــة نينــوى إىل املوصــل يف 
  إنذار بإخالء املنطقة. بإصدارقوات احلشد الشعيب 

 تسـيطر قوات احلشد الشـعيب   وظلتلتحرير تلعفر. ات التحضري تقدم أيضا يف أحرزو  - ٣٠
ــربط املوصــل حبــدود العــراق مــع        ــذي ي ــالقرب مــن تلعفــر ال ــق الســريع الرئيســي ب علــى الطري

اإلمــداد غــرب البلــدة ملنــع إعــادة فــتح طــرق   اعملياــ ت، وواصــلاجلمهوريــة العربيــة الســورية
  تنظيم الدولة اإلسالمية.واهلروب اليت يستخدمها 

ة يف حمافظـة كركـوك ومنـاطق    على منطقة احلوجي يسيطرتنظيم الدولة اإلسالمية  وظل  - ٣١
وجـود حمـدود يف حمـافظيت صـالح الـدين وديـاىل. ويف       ب احـتفظ ، وغرب البلديف حمافظة األنبار 

 يف مقتـل تنظـيم  ال نفـذه قنبلـة حممولـة علـى سـيارة     ب تسـبب هجـوم انتحـاري   شباط/فرباير،  ١٥
رباير، شـباط/ف  ١٦بغـداد. ويف   ة يفبيبيـ احلشخصا يف حـي   ٢٠أشخاص على األقل وجرح  ٥

آخـرين   ٤٥ علـى األقـل وإصـابة   مـدنيا   ٥١ عن مقتـل  سيارة حممولة علىقنبلة أخرى  أسفرت
نيسان/أبريل، هـاجم مفجـرون انتحـاريون الشـرطة      ٤على األقل يف حي البياع يف بغداد. ويف 

يف تكريت، ويف االشتباكات اليت تلت ذلك، قتل مـا ال يقـل عـن مخسـة مسـلحني مـن تنظـيم        
  ية وقتل أو جرح العشرات من رجال الشرطة واملدنيني.الدولة اإلسالم

تنظيم الدولة لشباط/فرباير، شنت القوات اجلوية العراقية ضربات ضد هدف  ٢٤ويف   - ٣٢
اإلسالمية يف مدينة أبو كمال السـورية الواقعـة علـى بعـد حنـو مخسـة كيلـومترات مـن احلـدود          

أبــو كمــال مدينــة ن الضــربات اجلويــة يف الســورية. وقــال رئــيس الــوزراء العبــادي إ - العراقيــة
تنظـيم  الوالضربات اجلوية املتزامنة يف بلدة احلصيبة مبحافظة األنبـار كانـت ردا علـى هجمـات     

 ضـربات البياع يف بغداد. وأكدت قيادة العمليات املشتركة العراقيـة أن ال حي ة ويبيباحليف حي 
آذار/مـارس،   ٨. ويف اجلمهوريـة العربيـة السـورية   اجلوية العراقية يف أبو كمـال مت تنسـيقها مـع    

، وتعهـد بضـربات   تلـك الضـربات  أكد رئيس الوزراء العبادي موافقـة احلكومـة السـورية علـى     
  ، إذا تعرض أمن العراق للتهديد.اجلمهورية العربية السوريةتنظيم يف الإضافية على أهداف 
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اكات بني قوات البشـمركة، الـيت   اشتب بأنآذار/مارس، أفادت وسائط اإلعالم  ٣ويف   - ٣٣
وحدات مقاومة سنجار، وهي ميليشـيا معظمهـا مـن األيزيـديني     وعناصر كردية سورية،  تضم

حافظـة نينـوى، جنـوب    مبسـنوين   ناحيـة انـدلعت يف  قـد  حبزب العمال الكردستاين،  هلا صالت
زالـت   ات مـا طـالق النـار، بيـد أن التـوتر    إن اجلانبني اتفقا سـريعا علـى وقـف    بأ يدفأسنجار. و

آذار/مارس، اندلعت اشتباكات بني قوات  ١٤خر. ويف آخماوف من تصعيد  يثريمستمرة، مما 
ــدينالبشــمركة ومتظــاهرين   ــالقرب مــن    حلــ مؤي ــدة خاناســور ب زب العمــال الكردســتاين يف بل

، امـت وزارة  عام. ويف بيان مقتل شخص واحدأشخاص و ١٠سنجار، مما أسفر عن إصابة 
  البشمركة. استفزازم كردستان العراق حزب العمال الكردستاين بقليإلالداخلية 

  
  التطورات اإلقليمية والدولية  -جيم   

واملنظمـات الدوليـة واتمـع الـدويل األوسـع       املنطقـة واصل العـراق تعاونـه مـع بلـدان       - ٣٤
نطاقا مـن أجـل تعزيـز التعـاون السياسـي والعسـكري واإلنسـاين واالقتصـادي. وحضـر رئـيس           

ــونيخ   ــؤمتر ميــ ــادي مــ ــوزراء العبــ ــن ل الــ ــام ألمــ ــود ٢٠١٧لعــ ــن   املعقــ ــرة مــ إىل  ١٧يف الفتــ
 حلـرب على دعمـه   يلاتمع الدو مهاشباط/فرباير، إىل جانب الرئيس بارزاين. وشكر كال ١٩

سلسـلة مـن االجتماعـات الثنائيـة املنفصـلة مـع قـادة العـامل. ويف          االعراق ضـد االرهـاب وعقـد   
رجـب طيـب    بـالرئيس،  شباط/فرباير، سافر الرئيس بارزاين إىل تركيا حيـث التقـى   ٢٧و  ٢٦

  بينايل يلديرم. ،وزراءالأردوغان، ورئيس 

آذار/مـارس يف األردن،   ٢٩الـدول العربيـة يف   ويف اجتماع قمـة الـذي عقدتـه جامعـة       - ٣٥
اجتمع رئيس الـوزراء العبـادي ثنائيـا مـع نظرائـه العـرب حلشـد التأييـد ملكافحـة تنظـيم الدولـة            

قليمـي  ملناقشـة التعـاون اإل  ، واملساعدة اإلنسانية واالقتصادية واإلمنائية للعراقتقدمي اإلسالمية و
لعـراق واحتـرام   لمهيـة دعـم الوحـدة الوطنيـة     أجمددا  كدأخرى. وبني العراق والدول العربية األ

أن اســتقرار العــراق  ، جــرى التأكيــد علــىالبيــان اخلتــامي للقمــة يفراضــيه. وأووحــدة  ســيادته
وزيـر اخلارجيـة   اليت قام ـا  زيارة الألمن العريب. ويف أعقاب لووحدة أراضيه مها حجر الزاوية 

بعاهـل  باط/فرباير، التقى رئيس الـوزراء العبـادي   ش ٢٥إىل العراق يف  ،عادل اجلبري ،السعودي
على هامش قمة جامعة الدول العربية.  ،امللك سلمان بن عبد العزيز، اململكة العربية السعودية

السعودية للجهـود اإلنسـانية وحتقيـق االسـتقرار يف املنـاطق احملـررة والتجـارة         ةوكانت املساعد
  نوقشت.الثنائية من بني القضايا الرئيسية اليت 

يف املـؤمتر الرابـع والـثالثني لـس حقـوق       ،إبـراهيم اجلعفـري   ،وشارك وزير اخلارجيـة   - ٣٦
  اإلنسان يف جنيف. ويشغل العراق حاليا منصب نائب رئيس الس.



S/2017/357 

 

17-06390 11/23 

 

الرفيعي املسـتوى مـن بلـدان التحـالف الـدويل      من الشركاء الدوليني  العراق عدد زارو  - ٣٧
اململكــة املتحــدة لربيطانيــا مية، مبــا يف ذلــك الواليــات املتحــدة وتنظــيم الدولــة اإلســالملكافحــة 

ات رفيعـة املسـتوى مـن    شخصيالعراق  زارتوإيطاليا وتونس. كما العظمى وأيرلندا الشمالية 
  .ومجهورية إيران اإلسالميةاالحتاد الروسي 

لمشـروع  لاإلطـار املرجعـي   كانون الثاين/يناير، ناقش جملس الـوزراء العراقـي    ٢٦ويف   - ٣٨
صـيغ سـابقا يف   هذا املشروع الـذي   ةالتقين للحدود املشتركة بني العراق والكويت وأقر ميزاني

إىل  ٢٤ألمـــم املتحـــدة يف نيويـــورك يف الفتـــرة مـــن العامـــة لمانـــة األحلقـــة عمـــل استضـــافتها 
عـن مناقشـة جملـس الـوزراء      خاطئة. وأثارت تقارير إعالمية ٢٠١٦ تشرين األول/أكتوبر ٢٧

حمليــا حــول جمــرى خــور عبــد اهللا املــائي، وهــو جــزء مــن احلــدود البحريــة العراقيــة مــع    جــدال 
الكويت، ولكن ليس جزءا من املشروع التقين للحـدود املشـتركة. وأدى ذلـك إىل مظـاهرات     

مـر خـور عبـد اهللا    معنيـة مب جلنة خمصصة  النوابكانون الثاين/يناير، أنشأ جملس  ٣٠عامة. ويف 
أثنـاء وجـوده يف القـاهرة،     ،بورياجل ،/فرباير، ناقش رئيس جملس النوابشباط ١٠املائي. ويف 

لكويــت، مــرزوق الغــامن، مؤكــدا لــه أن العــراق ملتــزم  لهــذه القضــية مــع رئــيس جملــس األمــة  
. وخالل حلقة العمل املعقودة يف تشرين األول/أكتوبر، كـان العـراق   بعالقات طيبة مع جارته

إبالغ األمانة العامـة رمسيـا بتأكيـد االتفـاق يف موعـد أقصـاه       والكويت قد اتفقا على أنه ينبغي 
  من قبل جملس الوزراء. اإلطار املرجعي يتم بعد إقرار ومل .٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٣٠

ــارس،  ١٤ويف   - ٣٩ ــادي   أجــرىآذار/م ــوزراء العب ــيس ال ــات رئ ــوزراء   حمادث ــيس ال ــع رئ م
يف تنظــيم الدولــة اإلســالمية، والتطــورات  العالقــات الثنائيــة، ومكافحــةبشــأن التركــي يلــديرم 

العـراق. وأكـد    يف املشـردين نقرة تعمل على مسـاعدة  أكد رئيس الوزراء يلديرم أن أ. واملنطقة
ىل انسحاب القوات التركيـة مـن العـراق.    إرئيس الوزراء العبادي جمددا دعوته منذ فترة طويلة 

مال الكردستاين يف إقليم كردستان اجلوية التركية يف استهداف حزب الع الضرباتواستمرت 
شـباط/فرباير. وأصـدرت السـلطات     ٣علـى األقـل منـذ    ضـربات   ١٠العراق، حيث أبلـغ عـن   

تعرب عن قلقها إزاء رفع العلم الكردي يف كركـوك، مشـرية إىل أن هـذا     بيانات عامةالتركية 
ــي.  ل خمــالف العمــل ــة   ولدســتور العراق ــرب املتحــدث باســم وزارة خارجي ــران  أع ــة إي مجهوري

  عن قلقه علنا.اإلسالمية أيضا 

مواطنا قطريـا يف حمافظـة املـثىن.     ٢٧طف ، اخت٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ١٦ويف   - ٤٠
وزراء قطر، الشيخ عبـد اهللا   كانون األول/ديسمرب، أبلغ رئيس الوزراء العبادي رئيس ١٨ويف 

ويف ل علـى ضـمان اإلفـراج عنـهم.     آل ثـاين، بـأن السـلطات العراقيـة تعمـ     بن خليفـة  بن ناصر 
ــان/أبريل  ٢١ ــلموا إىل وزارة   ٢٠١٧نيسـ ــريني وسـ ــع املخـــتطفني القطـ ــراج عـــن مجيـ ، مت اإلفـ
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ــر اصـــطحبهم إىل الدوحـــة يف     ــا إىل مبعـــوث مـــن قطـ الداخليـــة العراقيـــة الـــيت ســـلمتهم الحقـ
  نفسه.  اليوم

كـانون   ٢٧مريكية يف رئيس الواليات املتحدة األ املرسوم التنفيذي الصادر عنوأدى   - ٤١
الذي فرض تدابري مؤقتة لتقييد دخول مواطين سبعة بلدان، مبـا فيهـا العـراق، إىل    والثاين/يناير، 

رئيس  عنتنفيذي آخر مرسوم الواليات املتحدة، إىل ردود فعل غري مؤاتية يف العراق. وصدر 
ــات املتحــدة يف   ــدان ا     ٦الوالي ــة البل ــن قائم ــراق م ــارس، اســتبعد الع ــآذار/م إىل  وأشــار رةأثملت

آذار/مــارس، رحــب متحــدث باســم وزارة   ٦. ويف تــهاخلطــوات اإلجيابيــة الــيت اختــذا حكوم 
عــزز التحــالف االســتراتيجي بــني   هــذا األمــرخارجيــة العــراق باســتبعاد العــراق، وأضــاف أن  

  الواليات املتحدة والعراق.
    

  تحدة القطريبعثة وفريق األمم املالآخر املستجدات بشأن أنشطة   - ثالثا   

  األنشطة السياسية  -ألف   

ه مــع املســؤولني احلكــوميني والربملــانيني وممثلــي األحــزاب  تفاعلــواصــل ممثلــي اخلــاص   - ٤٢
الـدينيني واتمعـيني مـن أجـل النـهوض       قـادة الوعات النسائية واتمـع املـدين   موالسياسية وا

بعــد تنظــيم الدولــة   يف مرحلــة مــا  بــاحلوار السياســي الشــامل واملصــاحلة الوطنيــة يف العــراق      
اإلسالمية. ودعا اىل تكثيف اجلهود للتغلب على االنقسامات قبل مرحلة ما بعـد التحريـر مـن    

دارة السياسية واحلكم ومكافحة الفساد وحتسني تقـدمي اخلـدمات العامـة ومحايـة     جل تعزيز اإلأ
  حقوق االنسان.

واصــل ممثلــي  ،طرحهــا التحــالف الــوطين مبــادرة التســوية الوطنيــة الــيتوباإلشــارة إىل   - ٤٣
عات اتمع املدين، جمموالطوائف العراقية وخمتلف اخلاص حث مجيع األطراف العراقية وممثلي 

ائـتالف   مثلمـا فعـل ذلـك   للمصاحلة الوطنية، ا يف ذلك النساء والشباب، على حتديد رؤيته نمب
ــة   ــة يف القــوات العراقي ــادرة التســوية التارخيي ــران اإلســالمية  . وزار االــيت طرحهــ  مب ــة إي مجهوري

  دعم للعراق.ال اللتماسردن والواليات املتحدة ألوا

العـراق: شـباب   ” املناسبات بعنوانالبعثة سلسلة من  استهلتويف كانون الثاين/يناير،   - ٤٤
إىل إدماج أصوات ورؤية جيل الشباب العراقـي يف عمليـة املصـاحلة الوطنيـة،      ترمي، “وتعايش

مبـادئ املسـاواة   أسـاس  تنظيم الدولة اإلسالمية على يف مرحلة ما بعد راق موحد دف بناء ع
 آذار/ ١٨ شــباط/فرباير و ١٨كــانون الثاين/ينــاير و   ٢٨واملواطنــة والتعــايش الســلمي. ويف   
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نيســان/أبريل، تــرأس نائــب ممثلــي اخلــاص للشــؤون السياســية    ٨آذار/مــارس و  ٢٥مــارس و 
  التوايل. على ، البصرة وأربيل والنجف وبعقوبة والسليمانيةالشباب يف نتدياتواالنتخابية م

ــة،    - ٤٥ الزعمــاء الدســتوريني والسياســيني   مــعالبعثــة  حتــاورتومــع بــدء العمليــة االنتخابي
املفوضية العليـا املسـتقلة لالنتخابـات واللجنـة القانونيـة التابعـة لـس النـواب ملناقشـة          وللعراق 

تعــديالت احملتملـة علـى اإلطــار القـانوين واملؤسسـي االنتخــايب.     اجلـدول الـزمين لالنتخابـات وال   
إجـراء االنتخابـات يف الوقـت     ليتسـىن وشدد ممثلي اخلاص على ضرورة اختاذ إجـراءات حامسـة   

  .٢٠١٨املناسب، مبا يف ذلك االنتخابات الربملانية يف نيسان/أبريل 

ــداد يف      - ٤٦ ــيت وقعــت يف بغ ــة ال ــة  شــبا ١١وبعــد املظــاهرات العنيف ــت البعث ط/فرباير، أدان
ضــد املفوضــية العليــا املســتقلة لالنتخابــات وموظفيهــا    املــوجهني التخويــف والتهديــد بــالعنف 

اإلصـالحات املؤسسـية والقانونيـة. وعـالوة علـى ذلـك،        وشجعت يف الوقـت نفسـه  وأسرهم، 
احلالية بكل مـا يلـزم مـن دعـم ومحايـة إىل أن حتـل        ملفوضيةلب إىل حكومة العراق أن تزود اطُ

  حملها اآلليات القانونية والدميقراطية القائمة.

وواصلت البعثة تعزيز مشاركة املرأة يف االنتخابات ويف عملية بناء السالم واملصاحلة،   - ٤٧
جلنة املصاحلة  مبا يف ذلك مبادرة التسوية الوطنية ومبادرة التسوية التارخيية. وتعاونت البعثة مع

آذار/مـــارس،  ٢٠املنظـــور اجلنســـاين يف عملـــها. ويف  تعمـــيم مراعـــاةالوطنيـــة العراقيـــة لـــدعم 
استضافت البعثة منتدى تشاوريا مع منظمات اتمـع املـدين بشـأن مشـاركة املـرأة ومتثيلـها يف       

  العمليات االنتخابية.

يـة وحكومـة إقلـيم كردسـتان،     ويف إطار الدعم املتواصل للحـوار بـني احلكومـة االحتاد     - ٤٨
بعثــة بانتظــام مــع ممثلــي احلكــومتني ومــع األحــزاب السياســية. وحثــوا القــادة الاجتمعــت قيــادة 

زمـــة السياســـية قلـــيم كردســـتان العـــراق علـــى رســـم طريـــق للخـــروج مـــن األإ يفالسياســـيني 
  .يف اإلقليموالدستورية 

جنــم الــدين  محــافظد للآذار/مــارس، وأكــ ١٥وســافر ممثلــي اخلــاص إىل كركــوك يف    - ٤٩
كرمي ضرورة تعزيز احلوار السياسي واالمتناع عن اختاذ خطوات من شأا أن تؤثر سـلبا علـى   

أمهيــة التنســيق الوثيــق بــني الســلطات احملليــة واألمــم املتحــدة بشــأن    وأبــرزاحلالــة يف احملافظــة. 
خابـــات جمـــالس التحضـــريات النت ااألنشـــطة اإلنســـانية وحتقيـــق االســـتقرار والتنميـــة. وناقشـــ 

  .هناكاحملافظات 

ــ ة اخلاصــيتممــثل توزار  - ٥٠ ــالعنف اجلنســي يف حــاالت النــ   ةاملعني ــانغورا،  ـب ــب ب زاع، زين
 ٢٠١٦آذار/مــارس، يف ســياق تنفيـذ بيــان عــام   ٣شـباط/فرباير إىل   ٢٨العـراق يف الفتــرة مــن  
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ع والتصـدي لـه.   بشـأن منـع العنـف اجلنسـي املتصـل بـالرتا       املشترك بني العراق واألمم املتحـدة 
التقت مع كبار القادة السياسيني يف بغداد وأربيل ودهوك، والقادة الدينيني، واتمع املـدين،  و

حافظـة نينـوى،   مبشيخان  يف العراق اخلاص يومقدمي اخلدمات. وباإلضافة إىل ذلك، زار ممثل
، وبابـا  ، الـزعيم الروحـي لأليزيـديني   كآذار/مارس، حيث اجتمـع مـع األمـري حتسـني بـ      ١٤يف 

، )٢٠١٦( ٢٢٩٩قـادة اتمـع احمللـي. ومتابعـة لقـرار جملـس األمـن        أبـرز  شيخ، وغريهـم مـن   
بعثة مستشارة أقدم حلمايـة املـرأة مـن أجـل تعزيـز القـدرات ودعـم اجلهـود الـيت تبـذهلا           العينت 

احلكومة لتنفيـذ البيـان املشـترك. وواصـلت البعثـة الـدعوة إىل إدخـال تعـديالت علـى مشـروع           
  .حاليا جملس النواب مشروع قيدقانون محاية األسرة وفقا للمعايري الدولية، وهو 

  
  بيةاملساعدة االنتخا  -باء   

يف  واألقضـــيةانتخابـــات جمـــالس املقاطعـــات  أن تجـــرىعقـــب قـــرار جملـــس الـــوزراء   - ٥١
ــبتمرب  ١٦ ــدأت ٢٠١٧أيلول/سـ ــي، بـ ــمل    املفوضـ ــريية تشـ ــطة حتضـ ــتقلة أنشـ ــد الة املسـ تحديـ

ــروين  ــاخبني ولاإللكت ــد لن ــروينالع ــات  اإللكت ــة. و   لبطاق ــن البعث ــين م ــدعم تق ــراع، ب  حــىتاالقت
ناخـب، حـوايل   ماليـني   ١٠ألكثـر مـن    االستدالل البيولـوجي  نيسان/أبريل، مجعت بيانات ٣

قائمة الناخبني. واسـتمرت عمليـة    استكماليف املائة منهم نساء، وجيري التحقق منها قبل  ٤٩
علـى   املفوضـية نيسان/أبريل، وافقـت   ٢ وحىتمنفصلة للتسجيل البيومتري للمشردين داخليا. 

ــن أصــل     ٢٤تســجيل  ــا سياســيا، م ــددها  األحــزاب الحزب ــالغ ع ــيت ٢٤٠ب ــا   ال ــدمت طلبا ق
ة عمليـــة اعتمـــاد وكـــالء ومـــراقبني  املفوضـــيتحـــت تفاللتســـجيل حـــىت ذلـــك التـــاريخ. كمـــا  

  لالنتخابات.

بعثة رئيسي كل من املفوضـية العليـا املسـتقلة لالنتخابـات     الآذار/مارس، دعت  ١ويف   - ٥٢
بشـأن  إحاطـة إعالميـة مشـتركة     واملفوضية العليا املسـتقلة لالنتخابـات يف كردسـتان إىل تقـدمي    

الدبلوماسي يف أربيل. وأكد رئيس املفوضية العليا املستقلة لالنتخابـات يف   االنتخابات للسلك
بعثـة أن مـذكرة التعـاون املربمـة بـني      الكردستان على احلاجة إىل دعم اتمع الدويل. وأكـدت  

يف  يف كردســتان تقلة لالنتخابــاتالعليــا املســ فوضــيةاملفوضــية العليــا املســتقلة لالنتخابــات وامل 
  هي األساس الذي يقوم عليه تقدمي الدعم من األمم املتحدة. ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر  ٨

ــة      ١٢ويف   - ٥٣ ــة الربملاني ــل إىل اللجن ــة إىل إيفــاد ممث ــواب البعث آذار/مــارس، دعــا جملــس الن
ــادم لل    ــس املفوضــني الق ــار جمل ــة باختي ــا مفوضــياملخصصــة املكلف ــات.  ة العلي املســتقلة لالنتخاب

ــة أيضــا ال     ــة بصــفة استشــارية. وواصــلت البعث ــة يف العملي مــع اللجــان   تحــاوروستشــارك البعث
  الصلة يف جملس النواب بشأن اإلصالحات االنتخابية. ذات
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  التطورات واألنشطة يف جمال حقوق اإلنسان   -جيم   

املسـلح واإلرهـاب وأعمـال    زاع ـالنـ بسـبب  خسـائر فادحـة   املدنيون يتكبـدون  زال يال   - ٥٤
، قتــل مــا ال يقــل عــن  ٢٠١٧نيســان/أبريل  ٣شــباط/فرباير و  ٣العنــف. ويف الفتــرة مــا بــني  

وبـذلك  شخصـا،   ١ ١٦٣من الرجال والنساء واألطفال املدنيني وجرح ما ال يقل عـن   ٩٠٨
ين/ينـاير  زاع املسـلح يف كـانون الثا  ـجمموع عدد الضحايا املدنيني يف العراق منذ بداية النـ  وصل

  ).جرحيا ٥٢ ٤٩٨و قتيال  ٢٨ ٠٢٣(ا على األقل شخص ٨٠ ٥٢١إىل  ٢٠١٤

 وتلقــت البعثــة تقــارير ال حصــر هلــا عــن وقــوع انتــهاكات جســيمة ومنهجيــة للقــانون  - ٥٥
الدويل اإلنساين وانتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان ارتكبها تنظيم الدولة اإلسالمية. وواصـل  

اهلياكــل األساســية املدنيــة واملنــازل اخلاصــة كــدروع. ويف انتــهاك  اســتخدام املــدنيني و التنظــيم
تسـتهدف املـدنيني مباشـرة. وباإلضـافة إىل ذلـك،       منظمـة  أنشطة إرهابيةبللقانون الدويل، قام 
  .من النساء والفتيات األيزيديات ١ ٧٣٩ يأسرال يزال التنظيم رمبا  تشري مصادر إىل أن

قــوات األمــن العراقيــة،  عادااملــدنيني يف املنــاطق الــيت اســتتنظــيم اســتهداف الوواصــل   - ٥٦
بـدون  املسـلحة  يف ذلك من خـالل اهلجمـات االنتحاريـة والـنريان غـري املباشـرة والطـائرات         مبا

 تنيلتنظـيم يرتـديان سـتر   لمقـاتالن تابعـان    قـام شباط/فرباير، على سبيل املثال،  ١٠طيار. ففي 
مـدنيا   ١٢املوصل، مما أسفر عن مقتل ما ال يقـل عـن   مطعمني يف شرق  تني باستهدافمتفجر

شباط/فرباير، أصابت النريان غري املباشرة منطقة سـكنية يف   ٤. ويف ٢٦وإصابة ما ال يقل عن 
ن. وقـد زاد  مدنيا، من بينهم أربع نسـاء وطفـال   ١٢جنوب شرق املوصل، مما أسفر عن مقتل 

ة بـدون طيـار السـتهداف املـدنيني يف     تنظيم بشكل ملحـوظ مـن اسـتخدام الطـائرات املسـلح     ال
شــباط/فرباير، أســفر هجــوم  ٢٣. فعلــى ســبيل املثــال، يف متــت اســتعادامنــاطق املوصــل الــيت 

  آخرين. ٩مدنيا وجرح  ١٢بالطائرات بدون طيار يف شرق املوصل عن مقتل 

ــارس،  ٥ويف   - ٥٧ ــيم زج الآذار/مــ ــتنظــ ــدنيا  ٥٠وايل حبــ ــ يفمــ ــل،  ـمنــ ــرب املوصــ زل غــ
ــة    ٦فيمــا بعــد كــدروع بشــرية. ويف   مهواســتخدم آذار/مــارس، أنقــذت قــوات األمــن العراقي

تنظـيم املـدنيني الـذين يرفضـون االنضـمام إىل      الزل. ويعاقـب  ـحمتجـزين يف املنـ  كـانوا  مدنيا  ٤٨
. يف صـفوفه تنظيم مخسـة منـازل ملـدنيني رفضـوا القتـال      الشباط/فرباير، هدم  ٢٠اجلماعة. ويف 

املـــدنيني املتـــهمني بالتعـــاون مـــع قـــوات األمـــن العراقيـــة. ففــــي        تنظـــيم معاقبـــة   الوواصـــل  
رجــال يف احلوجيــة  ١٠تنظــيم قــد اختطــف البــأن  يــدشــباط/فرباير، علــى ســبيل املثــال، أف  ١١

تنظـيم علنـا تسـعة مـدنيني يف     تـابعون لل ون مقـاتل آذار/مـارس، أعـدم    ٢مبحافظة كركـوك. ويف  
  غرب املوصل.
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ية مســؤوليته عــن اهلجمــات الــيت تســتهدف املــدنيني يف  وأعلــن تنظــيم الدولــة اإلســالم  - ٥٨
فــي فحمافظــة صــالح الــدين.  أيضــا اســتهدفت اجلماعــة و. وبغــداد منــاطق أخــرى غــري نينــوى 

 قضـاء آذار/مارس، استهدف أربعة أفراد يرتدون سـترات متفجـرة حفـل زفـاف يف قريـة يف       ٨
آخـرين.   ٢٣شخصـا وجـرح    ٢٧أدى إىل مقتـل  أن ذلـك  ب حيث أفيد جنوب احملافظة؛بيجي 

ــاملتفجرات يف تكريــت، ممــا أســفر عــن مقتــل      ١٥ويف  آذار/مــارس، انفجــرت ســيارة حمملــة ب
  آخرين، فضال عن ثالثة من أفراد قوات األمن العراقية. ٤٠مدنيني وإصابة  ٨

 رطبــةالشـباط/فرباير، عثــرت قـوات األمــن العراقيـة علــى مقـربتني مجــاعيتني يف      ٩ويف   - ٥٩
مـن قـوات األمـن    فـردا   ٢٥ جثـامني حـوايل  تويـان علـى   حتأما بمبحافظة األنبار، تفيد التقارير 

ــام     ــالمية يف عـ ــة اإلسـ ــيم الدولـ ــهم تنظـ ــدنيني قتلـ ــباط/فرباير، ٢٦و  ٢٥. ويف ٢٠١٤واملـ  شـ
جنـوب  مـن  حوايل عشرة كيلـومترات   تقع على بعداليت  استعيدت منطقة تقع قرب قرية عزبة

آالف  فيهـا  تنظـيم دفـن  المصادر أمنيـة عراقيـة أن   جد يف تلك املنطقة حفرة تزعم تواملوصل. و
 ومل جيـر تأمينـه  ، واألفخـاخ املتفجـرة   يدويـة الصـنع  عبوات متفجـرة  حماط باملوقع  وهذااجلثث. 

املقــابر اجلماعيــة املشــتبه فيهــا، ال ميكــن حتديــد أعــداد   لســائر  بالنســبةبعــد. وكمــا هــو احلــال  
  اجلثث.عملية منهجية إلخراج ل احمليطة بعمليات القتل إال بعد الضحايا والتفاصي

يف رئاسـتها البعثـة    تشـترك زاع املسـلح، الـيت   ـوتلقت فرقة العمل املعنيـة باألطفـال والنـ     - ٦٠
ــة ( و ــهاك ضــد   ٩٢، تقــارير عــن وقــوع  )فياليونيســمنظمــة األمــم املتحــدة للطفول ــة انت حادث

وقـت  ونيسـان/أبريل.   ٦شـباط/فرباير و   ٣رة بـني  طفـال، يف الفتـ   ١٨٠ تضـرر منـها  األطفال، 
طفـال.   ١٣٦ تضـرر منـها  احلـوادث   تلـك مـن   ٧٠التحقـق مـن    متكان قـد  التقرير، هذا إعداد 

يف  ، وذلــكالقتــل والتشــويهعلــى تســع وأربعــون مــن احلــوادث الــيت مت التحقــق منــها  تنطــويو
. كمـا مت التحقـق مـن عشـرين     ٤٩ تشويهطفال و ٦٠، حيث تأكد مقتل أساساحمافظة نينوى 

مـن قبـل تنظـيم الدولـة اإلسـالمية، يف حـني مت التحقـق مـن          مواسـتخدامه ألطفـال  حالـة جتنيـد   
اع. وتواصـل  زـنـ مدرسـتني يف نينـوى نتيجـة لل    تضـرر اختطاف سبعة أطفال يف األنبار. وتأكـد  

لعمليـــات ختطـــيط ا ذات أولويـــة قصـــوى لـــدىالبعثـــة الـــدعوة إىل أن تكـــون محايـــة املـــدنيني  
التــزام حكومتــه حبمايــة املــدنيني علــى علنـا   التأكيــد رئــيس الــوزراء العبــادي كــررالعسـكرية. و 

 صــلة عــن انتــهاكات حقــوق اإلنســان والتجــاوزات املرتكبــة فيمــا يت اســبوكفالــة العدالــة واحمل
فـي خطـب أسـبوعية، أكـد ممثـل آيـة اهللا       ف. عن احتجاجها السلطات الدينيةأعربت زاع. وـبالن

 تلحــقمــن األضـرار الـيت   إىل أدىن حـد  مـى علـي السيســتاين أمهيـة محايـة املــدنيني والتقليـل      العظ
ــة للمحتجــزين. وواصــل      ديــوان الوقــفباملمتلكــات املدنيــة، ودعــا إىل معاملــة إنســانية وعادل
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قـوات احلشـد    استهلتتقدمي اإلغاثة اإلنسانية للمدنيني املتضررين من القتال، يف حني  يالشيع
  آذار/مارس. ١٧ة لتقدمي املساعدة اإلنسانية إىل املشردين من املوصل يف الشعيب محل

وواصلت البعثة تقدمي الدعم إىل جلنة اخلرباء اليت عينها جملـس النـواب لإلشـراف علـى       - ٦١
العليا العراقية اجلديدة حلقوق اإلنسان. واألمم املتحدة عضو كامـل   ةفوضيعملية ترشيحات امل

. وقبـل  ٢٠١٦يف أيار/مـايو   حالترشـ  باب . وأغلقامال بالقانون املنشئ هلالعضوية يف اللجنة ع
ممثـل األمـم    إبعـاد ، حاول أعضـاء اللجنـة   ٢٠١٧يف آذار/مارس  مع املرشحنيإجراء املقابالت 

 توقـف ن اللجنة، وأصروا على أن األمم املتحـدة ليسـت سـوى مراقـب. وبعـد ذلـك       عاملتحدة 
جملـس النـواب إىل تعليـق عمـل      اعات اللجنـة ودعـا رئـيس   ن حضور اجتمعممثل األمم املتحدة 

  اللجنة إىل أن يتم حل املسألة.
  

  املساعدة اإلنسانية وحتقيق االستقرار والتنمية  -دال   

 األقضـية مدين يعيشون حتت سيطرة تنظيم الدولـة اإلسـالمية يف    ٥٠٠ ٠٠٠يقدر أن   - ٦٢
 فيـد علـى األقـل أطفـال. وي    هؤالء نصفوطر شديد، خل عرضةالغربية من املوصل، وال يزالون 
ة قيـ نقصـا حـادا يف الغـذاء األساسـي وميـاه الشـرب الن      بـأن مثـة   املدنيون الذين فروا مـن املدينـة   

يف املدينة القدمية املكتظة بالسكان، العنيف والوقود واألدوية وحليب األطفال. واستمر القتال 
 متنقلـة إلسـعاف املصـابني    مرافـق  نسمة. وتعمل ثالث ٤٠٠ ٠٠٠اليت يصل عدد سكاا إىل 

املدنيني املصـابني. ومنـذ    بعالجبالقرب من اخلطوط األمامية، وتقوم ثالثة مستشفيات ميدانية 
جـريح إىل   ٦ ٠٠٠تشرين األول/أكتوبر، مت إرسال أكثر من  ١٧بدء العمليات العسكرية يف 

لرعايـة   امعـة خدمات الصدمات. وأنشئ مركزان متكامالن لل لتلقي العالج مناملستشفيات 
املتنقلـة الـدعم النفسـي واالجتمـاعي      األفرقـة زاع، وتقدم ـبالن رتبطعنف اجلنسي امللل املتعرضني

  .اينلعنف اجلنسل تعرضنواإلحاالت للنساء والفتيات املشردات اللوايت 

القتـال  وعلى الرغم من أن قوات األمن العراقية التزمت مبفهوم إنساين للعمليات، فإن   - ٦٣
، وكان لـه أثـر أكـرب علـى املـدنيني مـن حيـث        هاشرق ه يفكان أكثر كثافة يف غرب املوصل من

مدين مـن غـرب    ٢٥٠ ٠٠٠نيسان/أبريل، فر ما يقرب من  مستهلالتشريد والدمار. وحبلول 
 يكون لـدى سـ  ،ن يف األسابيع املقبلة. وقريباوآخر ٢٥٠ ٠٠٠من املرجح أن يغادر واملوصل؛ 

ومواقـع   مـن خميمـات   ١٩يصل إىل  عددة واملهجرين والشركاء يف اال اإلنساين وزارة اهلجر
، تشـرد . ومـع تزايـد ال  اومشاهلـ  اشرق املوصل وجنوـ يف ين اجلدد تقع شردطوارئ الستقبال امل

  تبذل جهود عاجلة لتوسيع املساحة يف املخيمات األقرب إىل املدينة.
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مدين يف منـازهلم. ومـن    ٥٥٠ ٠٠٠أكثر من  مكثوخالل القتال يف شرق املوصل،   - ٦٤
شـخص إىل   ٩٠ ٠٠٠شـخص، عـاد أكثـر مـن      ١٦١ ٠٠٠ الفارين الذين يفوق عـددهم بني 

 شــخص يف مواقــع وخميمــات ٧٠ ٠٠٠ األشــخاص املتــبقني وعــددهم ري إيــواءديــارهم. وجيــ
ة إىل االسـتجابة الطارئـ  لـوازم  الشركاء جمموعـات   سلّملطوارئ. ومنذ تشرين األول/أكتوبر، ل

ن واألشـخاص الـذين   ملشـردو ا همفـي  نمليون شخص من املوصل واملناطق احمليطـة ـا، مبـ    ١,٨
مليـون لتـر مـن امليـاه      ٢,٣أكثـر مـن    إيصـال ف يمتكنوا من البقاء يف منازهلم. وتواصل اليونيسـ 

شـخص جمموعـات مسـتلزمات مرتليـة،      ٦٧٣٠٠٠شرق املوصـل. وتلقـى أكثـر مـن      إىليوميا 
شــخص الرعايــة  ٦٤٠ ٠٠٠، وتلقــى ةغذيــأ شــخص علــى ســالل يــون أكثــر مــن مل وحصــل

يف حاالت الصـدمات، وجيـري    لإلسعاف ة مرافقالصحي أربعيف اال الطبية. وأقام الشركاء 
ســريرا.  ٥٠ بــهتح خــارج محــام العليــل مستشــفى ميــداين  ني آخــرين. وافتــفقحاليــا إنشــاء مــر

  .تزاول عملها حاليامدرسة  ٤٥٥ هناكو ،األسواق والطرق التجاريةإعادة فتح وبدأت 

العملية اإلنسانية يف العراق واحدة من أكرب العمليات وأكثرها تعقيدا يف العامل.  وتظل  - ٦٥
يصل إىل  عددأشكال املساعدة اإلنسانية  شكل منإىل  ، من املتوقع أن حيتاج٢٠١٧في عام ف

عـددا  الشـركاء مـن أن    شـى حاليـا. وخي  مشـرد ماليـني   ٣أكثـر مـن    منـهم  ،مليون شخص ١١
 حسـب مليون شخص قد يضطرون إىل الفرار من ديارهم خالل العـام،   ١,٢يصل إىل إضافيا 

شدة احلمالت العسكرية الستعادة املوصل وتلعفر واحلوجية وغريها من املناطق. وتسعى خطـة  
ول ، إىل احلصـ ٢٠١٦االستجابة اإلنسانية، اليت أطلقت يف بروكسل يف كانون األول/ديسمرب 

األسـر   همفـي  مبنمن العراقيني الضعفاء،  ماليني ٦,٢مليون دوالر لتلبية احتياجات  ٩٨٥على 
مليـون   ١,٦أعداد كبرية متزايدة إىل املناطق املسـتعادة. وقـد عـاد بالفعـل أكثـر مـن       باليت تعود 

ولكنهم ال يزالـون عرضـة للصـدمات، حيـث حيتـاج الكـثريون إىل       احمللية شخص إىل جمتمعام 
  .ساعدة اإلنسانيةامل

ربنــامج اإلمنــائي. لوتواصــل توســيع آليــة التمويــل لتحقيــق االســتقرار الفــوري التابعــة ل   - ٦٦
أو أجنـزت يف   جـار تنفيـذها  مشـروع   ٥٠٠، كان هناك أكثر من ٢٠١٧وحبلول نيسان/أبريل 

 وقامـت ررة يف حمافظـات األنبـار ونينـوى وصـالح الـدين وديـاىل.       من املدن واألقضـية احملـ   ٢٢
مشـاريع األعمـال   ، وسـاعدت  للناس عملفرص  وإجيادالشبكات األساسية،  بإصالحاملشاريع 
 اتت املصاحلة علـى مسـتوى اتمعـ   يسرعلى فتح أبواا، وعززت قدرة احلكومة، و التجارية

املسـتعادة يف  نـاطق  املمشـروع يف شـرق املوصـل و    ٢٠٠. وجيـري حاليـا تنفيـذ أكثـر مـن      ةاحمللي
واملدارس ومرافق الفرعية طات الكهربائية احملحمطات معاجلة املياه و إصالحلك نينوى، مبا يف ذ

متخصصـني إضـافيني    توظيـف الرعاية الصحية. ويف إطـار التحضـري لتحريـر غـرب املوصـل، مت      
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لالســتخدام. وقــد مت بالفعــل تــوفري املعــدات الطبيــة للمرافــق   وجتهيزهــااملعــدات مســبقا  يئــةو
نيني املصــابني الفــارين مــن غــرب املوصــل. وجيــري حاليــا تنفيــذ أول    الصــحية الــيت تعــاجل املــد 

 واهلدف منـها هـو  التمويل.  آللية التابعةاالستقرار املوسعة لتحقيق قناة المشروعا يف إطار  ٤٥
يف املـدن   فـرص العمـل  د أعـدادا كـبرية مـن    املؤسسات العامة املتوسطة احلجم الـيت تولّـ   إصالح

مشـروع  وهنـاك  . األقضـية بني ء احملررة، ولتحقيق االستقرار يف ممرات الزراعة والنقل والكهربا
يف مناطق شـبه حضـرية،    هجترييب لتلبية احتياجات األسر املعيشية اليت ترأسها نساء جيري تنفيذ

غذيـة  ألامنظمـة  كـل مـن   قـوم  ي. وجمـددا  التطرف عودةاحلكومات احمللية إمكانية  ختشىحيث 
وبرنامج األمم املتحدة للمسـتوطنات البشـرية ومفوضـية األمـم املتحـدة       األمم املتحدة والزراعة

ف وصندوق األمم املتحدة للسكان واملنظمة الدولية للهجرة بـدعم  ياليونيسو لشؤون الالجئني
اب العيش والشبكسب يف جماالت الزراعة والصحة والتعليم وسبل  املستعادةبرامج يف املناطق 

ــاء الســالم وإدارة العنــف اجلنســ  وقطاعــات اإلســكان. وواصــلت دائــرة األمــم املتحــدة    اينوبن
 مســائل بشــأنلألعمــال املتعلقــة باأللغــام تــوفري التنســيق واملشــورة التقنيــة للمنظمــات العاملــة    

 إزالـة  توالـتطهري والتثقيـف باملخـاطر. ودعمـا لتحقيـق االسـتقرار، متـ        املسـوح احلماية وإجراء 
ة. وعالوة امسلية الصنع من اهلياكل األساسية احلاحملتفجرات املو من األجهزة املتفجرة ١ ٣٥٠

 إحلـاق دائرة ألعمال املتعلقة باأللغام عن اتفاق علـى  قامت ا على ذلك، أسفرت الدعوة اليت 
عجـز الكيانـات املدنيـة     وبذلك سيجري تـاليف أفرقة إزالة األلغام املدنية، بمهندسني عسكريني 

  القيام بعمليات اهلدم، واحلد من التهديد املباشر للمخزونات املتفجرة.عن 

وضــع خطــة إمنائيــة وطنيــة جديــدة واســتراتيجية  يف وواصــل الشــركاء دعــم احلكومــة    - ٦٧
العراق الثانية للحد من الفقر. وحتسبا ملؤمتر إعادة اإلعمار بعد حترير املوصل، بـدأ فريـق األمـم    

بـرامج متكاملـة يف    يتضـمن إلنعاش والقدرة علـى الصـمود   لإطار  نبشأاملتحدة القطري العمل 
العدالــة االنتقاليــة واملصــاحلة والتنويــع االقتصــادي والعائــدات وإصــالح قطــاع األمــن     تجمــاال

ــع       ــاد، ومنــ ــة الفســ ــة، ومكافحــ ــاجني، واحلوكمــ ــم النــ ــية ودعــ ــدمات األساســ ــدمي اخلــ وتقــ
  العنيف. التطرف

  
  والتشغيليةاملسائل األمنية   -هاء   

األمن بتفعيـل خليـة   السلم و، قامت إدارة شؤون ٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر  ٣٠يف   - ٦٨
عـراق يف أربيـل لـدعم األنشـطة اإلنسـانية وأنشـطة حتقيـق االسـتقرار املتصـلة          للنساين اإلدعم لل

 تشـرين الثـاين/نوفمرب   ١بعمليات مكافحة تنظيم الدولـة اإلسـالمية يف نينـوى. ويف الفتـرة مـن      
بعثة تنطـوي علـى خمـاطر     ١١بعثة، منها  ١٧٠، أجريت ٢٠١٧شباط/فرباير  ٢٣إىل  ٢٠١٦
األمم املتحدة ة. وواصل نظام شديدبعثة تنطوي على خماطر متبقية  ١٥٩و  بالغة الشدةمتبقية 
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دارة األمن العمل مع السلطات احلكومية لكفالة اختـاذ تـدابري أمنيـة أثنـاء األنشـطة اإلنسـانية       إل
  حتقيق االستقرار. وأنشطة

وال تزال أعمال التشييد والتجديد يف جممع األمم املتحدة املتكامل يف بغداد مسـتمرة.    - ٦٩
وحدة سكنية جديدة يف بغداد يف كانون الثاين/يناير، ومـن املتوقـع االنتـهاء مـن      ٥٧وأضيفت 

ــه    ٧٩ ــدة يف حزيران/يونيـ ــكنية جديـ ــدة سـ ــاء   ٢٠١٧وحـ ــن إنشـ ــهاء مـ ــرر االنتـ ــن املقـ  . ومـ
 حيـزا  ٢٥٠ تـوفري ، وبـدأ التخطـيط ل  ٢٠١٨وحدة سكنية جديدة حبلول آب/أغسـطس   ١١٦

جتديـد اهلياكـل األساسـية واملكاتـب واملرافـق       من املقررإضافيا للمكاتب. وباإلضافة إىل ذلك، 
كيلـوواط   ٢٤٠، بـدأت البعثـة إنتـاج    اليت تضطلع ا األخرى. وكجزء من مبادرات التخضري

  باط/فرباير، عن طريق األلواح الشمسية.ش ٢٨من الكهرباء يف 
    

  مالحظات  - رابعا   

٧٠ -     ــت ــراق، وجهـ ــاريت للعـ ــاء زيـ ــة      أثنـ ــي واحلكومـ ــعب العراقـ ــامن إىل الشـ ــالة تضـ رسـ
البلد كفاحـه ضـد اإلرهـاب. وأثنـاء زيـارة إىل خمـيم       العراقية، يف وقت يواصل فيه واملؤسسات 

 قادةبالتزام  داخليا يف العراق. ورحبت االنتباه إىل ضرورة دعم املشردين ، وجهتحسن شام
    الـدعم املسـتمر يف    األمـم املتحـدة  بـأن تقـدم    البلد حبماية املـدنيني واملصـاحلة الوطنيـة وتعهـدت

ــاء         ــاجني وإعــادة بن ــة للســكان احملت ــز تقــدمي املعون ــه احلكومــة إىل تعزي ــذي تســعى في الوقــت ال
ة الفعالــة عــن حاســبعــن احلاجــة إىل إجيــاد آليــة مناســبة للم  املؤسســات العراقيــة. كمــا أعربــت

  تنظيم الدولة اإلسالمية. اليت ارتكبها رائماجل

ويف الوقت الذي تواصل فيه القـوات العراقيـة تقـدمها يف كفاحهـا ضـد تنظـيم الدولـة          - ٧١
  لالطويـ يف األجـل  ب البلـد مـن السـالم واالسـتقرار     اإلسالمية، ال بد من اختاذ إجـراءات تقـر .

 كوناتلذلك، أحث مجيع امل .واحلوار، الذي يؤدي إىل حلول سياسية شاملة، أمر بالغ األمهية
الـدينيني وقـادة اتمعـات احملليـة، وجمموعـات       دةاقاألقليات، وال طوائف، ويف العراق الرئيسية

تسـوية   قيـق لتحالنسـاء والشـباب، علـى الـدخول يف مناقشـات       اليت متثل هااتمع املدين، مبا في
الـيت طرحهـا   اخلاصـة للمصـاحلة الوطنيـة، مثـل مبـادرة التسـوية الوطنيـة        فرؤاهم وطنية تارخيية. 

حتالف القـوات العراقيـة، سـتكون أمـرا      الصادرة عنلتحالف الوطين ومبادرة التسوية التارخيية ا
اجلهود الـيت  والسالم املستدام.  ة للجميع بشأنالقاعدة وممثل ةعريض إلجراء مناقشةال غىن عنه 

ــة مشــجعة       ــدعم العــراق يف هــذه العملي ــدوليون اآلخــرون ل ــدان املنطقــة والشــركاء ال تبــذهلا بل
يســر، والقيــام بــدور امل. وستواصــل األمــم املتحــدة بــذل مســاعيها احلميــدة جــديرة بالترحيــبو

  بالتنسيق مع احلكومة.
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أعقاب عمليات التحرير.  يف أمرا ذا أمهية حيويةوسيكون التقدم حنو املصاحلة الوطنية   - ٧٢
ــع   ف ــني مجي ــات املاســتعادة التعــايش الســلمي ب ــك   يف كون ــوى، مبــا يف ذل حمــافظيت املوصــل ونين

التوصـل إىل  وأمـل  إمكانيـة  يف الثقة علـى نطـاق البلـد     زرعاألقليات، أمر ضروري ل جمموعات
نـة والطوعيـة   العـودة اآلم  للمسـاعدة علـى  تسوية وطنية. وينبغي اختاذ مجيع اإلجراءات الالزمـة  

طوائف األقليات، واحلمايـة الكاملـة حلقـوقهم املدنيـة     مبن فيهم املنتمون إىل للمشردين داخليا، 
والسياســية، مبــا يف ذلــك حقهــم يف التصــويت يف االنتخابــات املقبلــة. وأشــجع احلكومــة علــى  

  مواصلة جهودها لوضع ترتيبات فعالة للحكم واألمن يف حمافظة نينوى.

قـــادة العـــراقيني إىل وضـــع إطـــار قـــانوين ومؤسســـي شـــامل لالنتخابـــات، الب هيـــبوأ  - ٧٣
ة العليـا املسـتقلة لالنتخابـات يف الوقـت     مفوضـي اختيار جملـس املفوضـني القـادم لل    االنتهاء منو

ــن الضــروري أن تعجــل املناســب وبصــورة شــاملة. و  ــة بتســجيل األحــزاب   فوضــيامل م ة احلالي
الشـمول   شـجيع املساعدة التقنية، حسب الطلب، وت السياسية. وستواصل األمم املتحدة تقدمي

  واملشاركة النشطة للمرأة يف السياسة.

إطــار قــانوين  اســتنادا إىلإن اســتقرار العــراق ووحدتــه يتوقفــان علــى ســيادة القــانون،    - ٧٤
 العالقــة علـى اعتمــاد التشـريعات   النــوابواملســاواة. وأحـث احلكومــة وجملـس    الشـمول يـدعم  

يف ذلك قانون العدالة واملساءلة، وقانون مكافحـة اإلرهـاب، وقـانون جملـس      األولوية، مبا ذات
  ، وقانون حقوق املكونات.ليةسلطات احملالاالحتاد، وقانون 

العراقيون اختاذ خطوات ملموسـة حنـو القضـاء     نتظرومع تراجع العمليات العسكرية، سي  - ٧٥
احلكــم. وســيتطلب ذلــك تعاونــا  علــى الفســاد وحتســني تقــدمي اخلــدمات وحتقيــق الالمركزيــة يف

  حيوي. ة. ومشاركة املرأة يف مجيع عمليات صنع القرار أمراجلهات املعنيبني مجيع نشطا 

ــة والبشــمركة       - ٧٦ ــوات األمــن العراقي ــني ق  أمــر جــدير إن التعــاون والتنســيق املســتمرين ب
ــب. بال ــن الضــروري ترحي ــني احلكومــ      وم ــة ب ــع املســائل املعلق ــزام مبعاجلــة مجي ــة االلت ة االحتادي

زيـارة رئـيس الـوزراء العبـادي إىل إقلـيم كردسـتان العـراق         وتشكلوحكومة إقليم كردستان. 
احلـوار بشـأن   خطوة مشجعة. وال بد مـن اختـاذ خطـوات إضـافية لتعزيـز احلـوار، مبـا يف ذلـك         

إدارة األمن يف املنـاطق احملـررة، وصـادرات الـنفط، وتقاسـم اإليـرادات، ومرتبـات البشـمركة،         
لمبـادئ  نهم األصلية، وفقا لمواطحلدود الداخلية املتنازع عليها، وعودة املشردين داخليا إىل وا
  إلنسانية ومبادئ حقوق اإلنسان.ا

القادة السياسيني يف إقليم كردستان العراق إىل مضاعفة اجلهـود إلحـراز   ب هيبوإنين أ  - ٧٧
برملـان إقلـيم    حـال دون انعقـاد  ، الـذي  إلقلـيم إـاء اجلمـود السياسـي يف ا    صوبتقدم ملموس 

  .٢٠١٥كردستان منذ تشرين األول/أكتوبر 
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وخــالل مشــاركيت يف مــؤمتر القمــة الرابــع والــثالثني جلامعــة الــدول العربيــة يف األردن،     - ٧٨
رحبت   سـتعداد  االعـن   بالتقدم احملرز يف استعادة األراضي من تنظيم الدولة اإلسـالمية، وأعربـت

فيـه  تكـون  نظام حكم شـامل  من أجل راء العبادي ومجيع القادة العراقيني للتعاون مع رئيس الوز
الزيـارة الـيت قـام ـا      وجتـدر اإلشـارة إىل   حتظـى بـاالحترام وتـنعم باألمـان.    مجيع الطوائف ممثلة و

اململكـة   عاهـل وزير خارجية اململكة العربية السـعودية إىل بغـداد، واجتمـاع رئـيس الـوزراء مـع       
تعزيــز التعــاون والتجــارة ب الــيت صــاحبت ذلــك واملتعلقــةاخلطــوات وال ســيما  العربيــة الســعودية،

العـراق والتفاعـل مـع احلكومـة،     أشيد باجلهود اليت تبذهلا بلدان املنطقـة لـدعم   إنين واالستثمار. و
يف ذلك من خالل تقدمي املساعدة اإلنسانية، مـع االحتـرام الكامـل ملبـدأي السـيادة والسـالمة        مبا

 دون مزيد من التأخري املشـروع  لكي يستهل هوداجل أن تعجلكومة العراق حب يهابواإلقليمية. 
  املاضي. أكتوبر التقين املشترك بني العراق والكويت، الذي اتفق عليه يف تشرين األول/

إن محاية املدنيني أمر بالغ األمهية الستعادة السالم املستدام واالستقرار الطويل األجـل    - ٧٩
بوجه خاص. وأحث احلكومة والتحالف الدويل ضعيفة  اتاألقليطوائف وال تزال  يف العراق.
العمليــات العســكرية ضــد تنظــيم  حمــورمحايــة املــدنيني  بــأن تظــليف التزامهمــا  الثبــاتعلــى أن 

تفـادي وقـوع   ل وأسـاليب تكتيكيـة   تإجـراءا ما يعتمدانه مـن   يستعرضاالدولة اإلسالمية، وأن 
النـداء  أثر العمليـات علـى املـدنيني إىل أدىن حـد ممكـن. و      وتقليص املدنيني يف صفوفإصابات 

. أمـر جـدير بالترحيـب    إعطـاء األولويـة حلمايـة املـدنيني    من أجل السلطات الدينية  الصادر عن
 مـن لمـدنيني  الـيت تفيـد عـن عمليـات إخـراج قسـري ل      قـارير  التمن األمـور املـثرية للقلـق    لكن و

ردين إىل املنـاطق احملـررة. وأحـث احلكومـة علـى التحقيـق يف       املناطق احملررة وعرقلة عـودة املشـ  
االنتــهاكات املبلــغ عنــها للقــوانني والقواعــد اإلنســانية واملتعلقــة حبقــوق اإلنســان، مبــا يف ذلــك  

 اجلناةاحملتجزين املشتبه يف قيامهم باإلرهاب أو بدعم تنظيم الدولة اإلسالمية، وتقدمي خيص  ما
. إن يئــة الظــروف ســيادة القــانون وتعــزز املصــاحلة حتتــرموشــفافة إىل العدالــة بطريقــة ســريعة 

  لعودة املشردين داخليا بصورة آمنة وطوعية وكرمية أمر بالغ األمهية.

أمـر   اع املسلح واإلرهاب وأعمـال العنـف  زـنسائر فادحة نتيجة الخل إن تعرض املدنيني  - ٨٠
. وواصل تنظيم الدولة مستمرة زالال ت النساء واألطفال بشكل غري متناسبومعاناة . مؤسف

بوسـائل  ، املسـتعادة اإلسالمية استخدام املدنيني كدروع بشرية واستهداف املدنيني يف املنـاطق  
معاقبـة   النظـيم بـدون طيـار. وواصـل    املسـلحة  اهلجمات االنتحارية والقصـف والطـائرات    منها

وليته عـن هجمـات مجاعيـة    املدنيني بسبب تعـاوم املزعـوم مـع القـوات العراقيـة، وأعلـن مسـؤ       
ــاطق أخــرى   ــوى. ومــع فقــد  غــريوقعــت يف من ــا تنظــيم ال اننين ، مت ألراض كــان يســيطر عليه

حمافظــات نينــوى واألنبــار وبابــل.  يف الكشــف عــن املزيــد مــن املقــابر اجلماعيــة، مبــا يف ذلــك   
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إنين أشـعر باالنزعـاج   وكيميائية مسلحة.  واملووردت تقارير عن استخدام التنظيم املزعوم لع
 حلقـوق اإلنسـان والقـانون    التنظـيم رتكبـها  يمن االنتهاكات املنظمـة واملنهجيـة واجلسـيمة الـيت     

  ها.يقترفالدويل اإلنساين، وأدين بشدة الفظائع اليت 

التزام حكومـة العـراق وحكومـة إقلـيم كردسـتان مبنـع        ومن األمور اجلديرة بالترحيب  - ٨١
رئـيس وزراء   ذلـك  زاع يف العـراق والتصـدي لـه، كمـا أعـرب عـن      ـالنـ العنف اجلنسي املرتبط ب

حاالت بالعنف اجلنسي يف  ةاملعني ة اخلاصيتمثلملالعراق ورئيس وزراء حكومة إقليم كردستان 
 لتنفيـذ مـن أجـل ا  اخلطوات اإلجيابية املتخـذة بالفعـل   ب وإنين متفائلزاع خالل زيارا للبلد. ـالن

زاع والتصـدي لـه، مبـا يف ذلـك     ـأن منـع العنـف اجلنسـي املتصـل بالنـ     املشترك بشـ  يانلبل الكامل
  تعيني منسقني رفيعي املستوى للعمل مع األمم املتحدة واتمع الدويل خالل مرحلة التنفيذ.

شهور قبل عملية املوصل،  استعدت طيلةاإلنسانية املساعدة أن وكاالت  وبالرغم من  - ٨٢
الســـيطرة عليهـــا. وقـــد شـــيدت احلكومـــة واألمـــم   بـــاتســـتحيل تقريفـــإن أزمـــة ـــذا احلجـــم 

 حمــدود، وكــثري مــن احليــز املكــاينموقعــا للطــوارئ يف مجيــع أحنــاء املدينــة، ولكــن  ١٧ املتحــدة
يف  الشـركاء  ويعمـل بالفعـل.   امـتأل اجلنـوب، قـد    املوجـودة يف ، مبا يف ذلك مجيع املواقع املواقع

 توســيع أن يواكــب لضــمان الــزمن مـع  اقهــذا ســب ولكــن، احليـز  توســيع علــىاـال اإلنســاين  
إذا زاد عــدد املــدنيني الفــارين مــن املدينــة بســرعة، لــن  و. اجلديــدةزوح ـحــاالت النــ املخيمــات

وضـع خطـة    علـى  احلكومـة يف اـال اإلنسـاين مـع     الشـركاء  ويعمـل كـاف.   حيزكون هناك ي
  .إليوائهميوجد حيز  حيثعن املوصل، خميما بعيدا  ١٣ إىلطوارئ لنقل األشخاص 

وستكون أنشطة حتقيق االستقرار املستمرة من خالل آلية التمويـل لتحقيـق االسـتقرار      - ٨٣
املكاسـب العسـكرية، واملسـاعدة    ترسـيخ  حامسة يف ذات أمهية ربنامج اإلمنائي لالفوري التابعة ل

على يئة الظـروف لعـودة النـاس إىل ديـارهم. وقـد صـرف هـذا الربنـامج النـاجح أو خصـص           
أبريـل.  /نيسـان اية حىت  ستكون كافية احلالية املسامهات املعلنةو اطياتم متويله، واالحتيمعظ

ــوري،    ــتقرار الفـ ــق االسـ ــطة حتقيـ ــلة أنشـ ــة إىل وملواصـ ــدعو احلاجـ ــدة   تـ ــات جديـ ــغالتزامـ  مببلـ
مليون دوالر  ١٠٠مليون دوالر للمراحل املتبقية يف املوصل و  ٤٠٠ منهمليون دوالر،  ٥٠٠

  .مناطق ١٠ و ٨وعددها بني  استعادا بعد متتمل اليت للمناطق 

وأخريا، أود أن أعرب عن تقديري ملمثلي اخلـاص يف العـراق، يـان كـوبيش، ونائبيـه،        - ٨٤
لوفـاء بواليـة   من أجـل ا  ملا يبذلونه من جهودومجيع موظفي األمم املتحدة الوطنيني والدوليني، 

  األمم املتحدة يف العراق يف ظل ظروف صعبة.

 


